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De muzikanten van Bløf hebben een lied geschreven ‘Bijna waar ik zijn moet*’. Een lied 
over onderweg zijn naar je eigen doel en de kracht van het op weg zijn daar naar toe. 
Maar om onderweg te kunnen zijn, is eerst een doel nodig, een richting, een koers om op 
af te varen. Onderweg gaan is één, onderweg blijven is twee! Echter wat je tegenkomt 
onderweg, blijkt een aantal wetmatigheden in zich te hebben. En waarom daarvan dan 
geen gebruik maken? 
 
Deze workshop geeft inzicht in de stappen die allemaal komen kijken bij het realiseren 
van je eigen doelen en wensen. Op basis van de inzichten van de Creatiespiraal gaan we 
echt aan de slag. De Creatiespiraal is de titel van het boek dat door Marinus Knoope (een 
natuurkundige van oorsprong) is geschreven. Zijn tweede boek heeft de titel ‘De 
ontknooping’. Hij heeft namelijk ontdekt dat bij elke stap zo eigen vaardigheden horen. 
Ook ontdekte hij dat emoties hierbij een grote rol spelen. Emoties blijken namelijk de 
sturingsmechanismen om je wens werkelijkheid te maken. Niet door ze uit de weg te 
gaan, maar juist door ze aan te gaan, ontdek je wat de emotie je nu daadwerkelijk wilde 
zeggen! Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het ‘spelen’ met deze emoties 
om te kijken wat ze jou kunnen brengen.  
 
“Emoties zijn net punaises, je kunt er in gaan zitten of je kunt er iets mee ophangen!” 

 
- Marinus Knoope - 

 
Aan het eind van de workshop heb je: 

• Kennis van de gedachte achter de creatiespiraal en de stappen die je zet om je 
wensen te realiseren. 

• Actief ervaren hoe de stappen in de Creatiespiraal werken en wat ze je opleveren 
voor je eigen wensen.     

• Ervaren wat de rol van emoties bij het realiseren van je wensen is en van een bij 
jou bekende emotie ervaren wat het je brengt (mede afhankelijk van de duur van 
workshop). 

• Inspiratie om gericht verder aan de slag te gaan met het realiseren van je eigen 
wensen. 

 
Voor wie?Voor wie?Voor wie?Voor wie?    

Deze dag is bedoeld voor nieuwsgierige 
mensen die doelgerichter met de eigen 
wensen willen omgaan, wil leren ‘spelen’ 
met de eigen emoties en graag stappen wil 
zetten om zijn eigen wensen daadwerkelijk 
te realiseren.  
 
 
Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust 
contact met me op! Bel met 06 – 53 424 
177. Of mail met Maatwerkt. 
 

 
* de hele tekst lezen? Zie http://www.songteksten.nl/songteksten/50254/Blof/bijna-waar-
ik-zijn-moet.htm De muziek is te vinden op de CD Omarm. 


